
 

  
Olympiakomitean hallitus käsitteli kokouksessaan Helsingissä 12.3.2019 urheiluakatemioiden ja 
valmennuskeskusten roolituksen etenemistä, Olympiarahaston valmistelun tilannetta sekä seuratoiminnan 
kehittämissuuntia.  
  
Muita aiheita olivat Olympiakomitean taloustilanne sekä Olympiakomitean vuoden 2018 tilinpäätöksen 
hyväksyminen esitettäväksi tilintarkastajille ja edelleen kevätkokoukselle 22.5.2019.   
  
Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten roolit tarkentuvat  
  
Hallitus kuuli urheiluakatemiaohjelman johtajan Antti Paanasen esityksen toimintaympäristöjen eli 
urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten roolituksen etenemisestä. Roolitusta tarkennetaan siten, että 
se vastaa paremmin lajien tekemiä painopistevalintoja. Päätöksen perusteena ovat lajien kanssa käydyt 
kehittämis- ja tukiprosessit ja niissä esiin nousseet tukiurheilijoiden määrät, valmentajien ja 
asiantuntijoiden sijoittuminen ja oppilaitosyhteistyö eri toimintaympäristöjen alueilla.  
  
Jatkossa toimintaa ja resursseja tullaan keskittämään aiempaa voimakkaammin kahteen rakentuvaan 
olympiavalmennuskeskukseen, Helsinkiin ja Vuokatti-Rukaan. Koko verkosto säilyy edelleen laajana, vaikka 
valintoja ja keskittämisen ratkaisuja tehdään. Lisäksi vuoden 2020 valtionavustuksista alkaen OKM myöntää 
Olympiakomitealle edelleen jaettavaksi urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten 
kehittämisavustukset.   
  
Olympiarahaston valmistelu etenee  
  
Hallitus kuuli toimitusjohtaja Mikko Salosen tilannekatsauksen Olympiarahaston 
valmisteluista. Olympiakomitea on perustanut tukisäätiön, jonka 
alaisuuteen Olympiarahasto perustetaan. Rahaston tuotto käytetään monipuolisesti urheilijan polun 
tukemiseen, esimerkiksi urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseen ja harjoittelun 
toimintaympäristöjen kehittämiseen paraurheilua unohtamatta.  
  
Valtio osallistuu vastinrahaperiaatteella rahaston kartuttamiseen. Eduskunnan päätettävänä on juuri nyt 
lisätalousarvio, jossa opetus- ja kulttuuriministeriölle esitetään suostumusta, jonka mukaan 
Olympiarahastolle saa luovuttaa vastikkeetta valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 20 miljoonalla 
eurolla edellyttäen, että vastaava yksityinen rahoitus on ennen luovutusta toteutunut.  
  
Järjestöjen yhteinen #SeuraSydän-kampanja nostaa seuratoiminnan yhteisöllisyyden näkyviin   
  
Hallitus kuuli Lisää liikettä -yksikön johtajan Pekka Nikulaisen katsauksen 
seuratoiminnan näkymiin kolmella ajankohtaisella osa-alueella, joita ovat Tähtiseura-laatuohjelma, 
valtakunnallinen Seurasydän-kampanja ja seuratoiminta liikuntapoliittisena ratkaisuna.   
  
Vuonna 2018 käynnistyneessä Tähtiseura-ohjelmassa on tällä hetkellä kaikkiaan 516 seuraa 41 
lajissa. Ohjelman tukena on Suomisportissa kaikille seuroille avoin Tähtiseura-verkkopalvelu, jossa seura 
kehittää toimintaansa peilaten sitä valittuihin yhteisiin ja osa-
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aluekohtaisiin laatutekijöihin. Palvelu toimii myös auditointiprosessin osana, jossa Tähtimerkin voi saada 
lasten ja nuorten, aikuisten ja huippu-urheilun osa-alueelta tai kaikista näistä.  
  
Olympiakomitea, lajiliitot, aluejärjestöt ja urheiluseurat valmistelevat parhaillaan yhdessä laajaa 
koko suomalaista seuratoimintaa liputtavaa Seurasydän-kampanjaa, joka käynnistyy syksyllä 
2019. Seurasydän-kampanjalla halutaan kasvattaa seuraihmisten ylpeyttä toiminnastaan ja heidän 
halutaan kokevan, että he tekevät arvokasta työtä. Samalla halutaan herättää koko Suomi näkemään 
seuratoiminnan yhteisöllisyyden merkitys niin yksilölle kuin laajemmin koko yhteiskunnalle.  
Ajankohtaista on myös lajiliittojen sekä alue- ja muiden liikuntajärjestöjen 
aloitteesta käynnistynyt liikuntapoliittinen keskustelu seuratoiminnan mahdollisuuksista ratkaista osaltaan 
liikkumattomuuden ongelmaa Suomessa. Tämä edellyttäisi luonnollisesti valtiolta lisää resursseja 
kansalaisyhteiskunnalle ja vahvaa poliittista tahtoa liikkeen lisäämiseksi. Asiaa valmistellaan 
eteenpäin osana seuratoiminnan kehittämistä ja hallitusohjelmavaikuttamista.   
  
Olympiakomitean talous on kestävällä pohjalla  
  
Hallitus kuuli talousjohtaja Arto Kuusiston yhteenvedon Olympiakomitean talouden tilasta ja 
kehitysnäkymistä. Vuoden 2018 tulos oli budjetoitua parempi tiukan talouskurin 
ja oman varainhankinnan onnistumisen ansiosta. Kaupallisen johtajan Samuli Vasalan mukaan oma 
varainhankinta on kehittynyt kasvusuunnitelman mukaisesti ja voimakkaita 
toimia kasvun edistämiseksi jatketaan.   
  
Hallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen esitettäväksi tilintarkastajille ja edelleen 
kevätkokoukselle. Hallituksen käynnistämän kolmivuotisen tervehdytysohjelman tuloksena 
Olympiakomitean omat pääomat on saatu positiiviseksi ennakoitua nopeammin.  
  
Lisätietoja: Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, 040 5410 295  
  
  

 


